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Vår organisation
Närvarande

Mohamed Chaib (prodekanus), ordförande, och Björn Westberg (sekreterare).

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som
lektor, docent och professor.
bilaga 4.1

4.1 Från HLK föreligger framställan 990311 om fastställande av
ämnesbeteckningen samhällskunskap.
Presidiet beslutar
att godkänna ämnesbeteckningen samhällskunskap och
att i fråga om de behörighetsregler som det ankommer på HLK att fastställa
påtala den bristande kongruensen i skrivningen. I ämnesbeskrivningen anges,
att det i samhällskunskap förekommer inslag från disciplinerna statsvetenskap,
sociologi, nationalekonomi och kulturgeografi. I behörig-hetskraven anges krav
på doktorsexamen eller motsvarande i statsvetenskap, ekonomisk historia eller
kulturgeografi.

5. Utseende av
vetenskapligt sakkunniga

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning
eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

bilaga 5.1.1

5.1 Från HLK föreligger framställan 990311 om sakkunnigprövning avseende
universitetslektor i religionsvetenskap. HLK föreslår som extern sakkunnig
docent Gunnar Hillerdal och till s.k. intern sakkunnig docent Hans Albin Larsson.
Presidiet beslutar
att utse docent Gunnar Hillerdal till sakkunnig avseende universitetslektor i
religionsvetenskap.
att till protokollet notera att även den interne sakkunnige måste ha kompetens
som docent eller professor i det ämne sakkunnigprövningen avser samt
att hos HLK hemställa om förslag till ytterligare en sakkunnig.
5.2 Internationella Handelshögskolan avser att anställa en alternativt två
docenter/universitetslektorer i företagsekonomi. Den första befattningen föreslås
få följande benämning:
●

Docent/universitetslektor i företagsekonomi, särskilt finansiering/KI.

Finansiering avser kapitalanskaffning och kapitalstruktur i företag. KI innefattar
såväl kalkylering som produktionsekonomi. Frågor som gäller underlag för att
sätta priser, lönsamhetsjämförelser, produktmix och investeringar är centrala
inom KI.
Den andra befattningen föreslås få följande benämning:
●

Docent/universitetslektor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning.
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Ekonomistyrning handlar om utveckling, implementering och/eller användning
av informationsmodeller för beslutsfattande och ansvar.
IHH hemställer att Fakultetsnämnden godkänner de två förslagen till
ämnesbeteckningar.
Presidiet beslutar
att godkänna IHH:s förslag med det tillägget, att punkten "särskilt finansiering/
KI" bör preciseras, så att det framgår, om skrivning avser "och / eller" eller
annan innebörd. Presidiet utgår i sitt godkännande från, att lydelsen skall vara
företagsekonomi, särskilt finansiering och / eller KI. Av tydlighetsskäl bör
förkortningen KI skrivas ut som "kostnads- och intäktsanalys".

Vid protokollet
Björn Westberg
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Adress
Box 1026
SE-551 11 Jönköping

Justeras
Mohamed Chaib

Besöksadress
Högskoleområdet, Gjuterigatan 5
Tel. 036-157700
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